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سوابق تحصیلی :
کارشناسی  :مدیریت بازرگانی  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد دهاقان .2737،
کارشناسی ارشد  :مدیریت بازرگانی گرایش مالی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.2733 ،
عنوان پایان نامه  :بررسی کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملیاتی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان.2733،
دکتری تخصصی  :مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات  ،دانشگاه تهران .2707 ،
عنوان رساله  :طراحی و توسعه یك مدل توزیع کنترل موجودی چند سطحی  ،چند محصولی در منتخبی از صنایع فوالد
ایران  ،دانشگاه تهران .2707 ،
سوابق آموزشی :
الف) تدریس  :دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .
کارشناسی:
 .2مدیریت تولید
 .2تحقیق در عملیات ()2
 .7تحقیق در عملیات ()2
 .7مبانی سازمان و مدیریت
 .5تجزیه و تحلیل طراحی سیستم ها
 .3سیستم های خرید،انبارداری و توزیع
 .3بهره وری در سازمان
 .8سیستم های خرید،انبارداری و توزیع
 .0اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
 .22اصول شبیه سازی

کارشناسی ارشد:
 .22اقتصاد مهندسی
 .22مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسك
 .27تصمیم گیری با معیارهای چند گانه
 .27برنامه ریزی ریاضی
 .25تئوری تصمیم گیری
 .23مدیریت استراتژیك
 .23روش تحقیق پیشرفته
 .28مدیریت تولید پیشرفته
دکتری:
 .20علم مدیریت
 .22مدیریت تولید پیشرفته
.22مدل سازی کمی

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی
 -2مدرس بهره وری (آموزش ضمن خدمت) کارکنان اداره کل صنعت  ،معدن و تجارت اصفهان 2705.
 -2مدرس مباحث مدیریت آموزش ضمن خدمت کارکنان استانداری اصفهان.
 -7مدرس طراحی و بررسی کیفیت محصول ،مدیران کنترل کیفیت استان چهارمحال و بختیاری03/22/2،

ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج :
 -2نقش تکنولوژی مبتنی بر کامپیوتر در مدیریت ،مجموعه مقاالت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
دهاقان.2785
 -2تطبیق  TRIZبا شش کاله تفکر ،دومین کنفرانس ملی خالقیت شناسی  -72 .2788اصالح الگوی مصرف در اموال
عمومی از منظر معارف اسالمی ،همایش ملی جامعه شناسی مصرف  ،اسفند ماه  ،2702دانشگاه ازاد اسالمی واحد دهاقان.
 -7بررسی امکان برنامه ریزی استراتژیك با استفاده از تحلیل  SWOTمورد مطالعه :شرکت شهرکهای صنعتی استان
اصفهان  ،دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها  ،اسفند  ،2702دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.
 -7ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بر اساس مدل سیپ
،یازدهمین دوره همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 3 ،و  3اسفندماه .2702
-5استفاده از روش تاپسیس فازی برای انتخاب گزینه ی مناسب تهیه ی مواد اولیه (مطالعه موردی:کارخانه تولید مواد الیااف
مصنوعی)،هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ،دانشگاه سمنان ،اردیبهشت ماه .2707
-3توسعه بازاریابی گردشگری داخلی بر میزان درامد هتل ها بررسی موردی :هتل های اصفهان،اولین کنفرانس بین المللی
اقتصاد،مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی ،دانشگاه گیالن ،رشت،خرداد ماه 2707

-3بررسی استراتزی سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن ،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ،حسابداری و
علوم اجتماعی ،دانشگاه گیالن ،رشت،خرداد ماه 2707
 -8ارزیابی مدل برنامه ریزی مسیر ترقی ادگار شاین در دانشگاه های ازاد اسالمی استان اصفهان و چهار محال
بختیاری،ششمین کنفرانس بین االمللی مدیریت  ،کارافرینی و توسعه اقتصادی  ،قم ،شهریورماه 2707.
 -0بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار متقابل مشتریان در بانك کشاورزی ،ششمین کنفرانس بین االمللی
مدیریت  ،کارافرینی و توسعه اقتصادی  ،قم ،شهریورماه 2707.
 -22رابطه بهداشت روانی با عملکرد کارکنان شعب بانك رفاه شهرکرد،کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن  ،22تهران ،
مرداد ماه 2707.
 -22آسیب شناسی نظام گردش شغلی توسعه منابع انسانی با بهره گیری از نظریه سازگاری دیویس و الف کویست ،بانك
مهر اقتصاد،،کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن  ،22تهران  ،مرداد ماه 2707.
-22ارائه یك الگوریتم جدید برای یافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با
پارامترهای تصادفی،دومین همایش پژوهش های مهندسی صنایع،دانشگاه شهید بهشتی ،شهریور .2707
 -27شبیٍه سازی سیستمهای کنترل مًوجًودی چند سطحی با پارامترَهای تصادفی ،کنفرانس بین المللی یافته های نوین
پژوهشی درمهندسی صنایع و مهندسی مکانیك .تهران 23 :شهریورماه 2707.
 -27بهینه سازی سبد سهام چند دوره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری،اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد
جهانی ،تهران،بهمن ماه 2705.
 -25پیاده سازی مدیریت دانش با تاکید بر سه عامل فناوری اطالعات  ،فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی در دادگستری
استان فارس ،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ،تهران ،تیرماه 2705.
 -23رابطه فرهنگ سازمانی و اثر بخشی سازمانی با نقش میانجیگری مدیریت دانش در شرکت های بیمه استان کرمان ،
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری  ،تهران  ،شهریورماه 2705.
 -23الویت بندی موانع اجرای لجستیك معکوس در شرکت فوالد مبارکه اصفهان با استفاده از تکنیك AHPفازی،ششمین
کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری،تهران :مرداد ماه 2705.
 -28بررسی و تاثیر نسبت های مالی در درماندگی مالی و مقایسه بازده سهام شرکت های درمانده بورس تهران با استفاده
از مدلهای چندگانه ،کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت  ،اقتصاد ،علوم انسانی  ،دانشگاه آزاد کازرون ،
شهریورماه 2705. ،
 -20شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر اثر بخشی سیستمهای مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای کوچك و
متوسط صنعت مواد غذایی تهران با استفاده از تکنیك  ، AHPدومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در
توسعه ،دانشگاه تهران ،مردادماه .2703 ،
 -22ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر عدم تقارن اقتصادی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد  ،مدیریت و حسابداری در ایران،کرج 27 ،
شهریورماه .2703
1- Studying the relationship between transformational leadership and psychological
empowerment of teachers in Abade Township. WCLTA, 2011
2- Evaluation of effective factors on knowledge exchange Among employees
case study: Islamic Azad University, 4th zone. WCIT, 2011.

3-Developing a New Algorithm for Finding the Local Minimums of the Multi-Echelon Inventory
Control Systems with RandomParameters,The Accounting, Economics and Financial
Management Conference ,26-27 October 2014, Tehran, Iran.
4- Delineation and analysis of intra organizational formal and informal relationship through
network analysis,4th international conference on economics and social sciences, Istanbul,Turkey,
October,2014.
5-Amodel for effective factors in staff performance regarding to brand,4th international
conference on economics and social sciences, Istanbul,Turkey, October,2014.
6- Interactional Justice and its Role in Human Capital Development,Accounting, Economics
and Financial Management Conference, Tehran, Iran to be hold October 26-27, 2014.
7-Developing a New Algorithm for Finding the Local Minimums of the Multi-Echelon Inventory
Control Systems,October 26-27, Procedia Economics and Finance Journal by Elsevier (Jan
2016).
: انتشار کتاب
)2( پژوهشی عملیاتی
راهنمای جامع پژوهش عملیاتی
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران
توسعه راهبردی منابع انسانی
)مقدمهای بر کارآفرینی (در حال چاپ
Applications of Operation Research in the Financial Engineering, Publisher: LAP LAMBERT
Academic Publishing (November 7, 2017).
: انتشار مقاله
2702.مرداد،223 شماره،ماهنامه فوالد، قرارداد معاوضه یا تاخت-2
 فصلنامه،)/ استان اصفهان:  بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مالی در سازمان بازرسی (مطالعه موردی-2
2702  سال پنجم؛ شماره هجدهم؛زمستان، دانش ارزیابی
. بررسی طراحی الگویی برای انتخاب مدیران شایسته در ادارات پلیس با معیار فازی در استان کهگیلویه و بویر احمد-7
2703. بهار،فصلنامه تخصصی دانش انتظامی
1- The effect of extrinsic and intrinsic motivation on staff knowledge sharing intentions. The Int
J of knowledge, Gulture & change management. 2010; 10(4): 139-151.
2- Identifying the effective factors on digital library acceptance by students of Bu Ali Sina
University in Hamedan. The Int J of learning. 2010; 17.
3- Examining the impact of KM enablers on knowledge management processes. Procedia
Computer Science 3. 2011: 1211-1223.
4- The relationship between organizational culture and knowledge management (A case study:
Isfahan university). Procedia Computer Science 3. 2011: 1224-1236.
5- Considering transfornational leadership model in branches of Tehran social security
organization. Procedia Social and Behavioral Sciences 15. 2011: 3131-3137.
6-Studying Impact of Personality Traits on Job Performance (The Study of University of
Isfahan’s Personals), j.Basic.Appl.Sci.Res, 2012.

7-Human Resources Development Review according to Identity, Integration, Achievement and
Adaptation Model, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.
8- Studying Impact of Word of Mouth Communication on Selecting Tourism Destination,
Journal of Science Series Data Report, April 2012.
9- The Recognition of Factors Influencing Human Resources Planning at the Isfahan Steel
Based on Shannon Entropy, j.Basic.Appl.Sci.Res, 2012.
10- Investigating the Relationship between Perceptions of OrganizationalJustice and
Organizational Citizenship Behavior among Teachers of Abadeh, World Applied Sciences
Journal 18 (1): 113-122, 2012
11- Designing a New Model in Order to Convey the Voice of Employees and Customers to
Organization's Processes, International Journal of Learning & Development 2012, Vol. 2, No. 6.
12- Designing a Model for Measuring Manpower Productivity in the Project-based Service
Organizations (Electricity Company as Case Study), International Journal of Academic Research
in Business and Social Sciences February 2013, Vol. 3, No. 2.
13- Performance Study of Investment Companies with the Fuzzy Analytic
Hierarchy Process, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(1): 16-25, 2013.
14- Analysis of the Impact of Organizational Culture on the Selection of Conflict Management
Style (Case Study: Shiraz Social Security Organization), J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(4)530-538,
2013.
15- Developing Two-Step Quality Function Development for Analyzin and Prioritizing the
Quality of Work Life according to the Employee’s Performance and based on the Customer
Satisfaction (Airport Agencies as Case), J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(4)559-568, 2013.
16- Structural equation model to measure organizational learning Case study:
Fooladtechnic International Engineering Company (FIECo), Journal of Applied Sciences
Research, 9(4): 2655-2665, 2013.
17- THE EFFECTS OF CONSTRUCTIVE CRITICISM ON THE ORGANIZATIONAL
CYNICISM (University Of Isfahan as a Case Study),G. J. P&A SC and Tech., 2012v03i3, 21 31.
18- Comparing the Resulted Strategies from the SWOT and the SPACE (Electricity Company
as Case Study), ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS vol 9, no 3, 2013.
19- The Application of Strategic Position & Action Evaluation (SPACE) Matrix in the
Organizational Goals and Strategies Development (Yazd Regional Electricity Company as Case
Study), Journal of Applied Sciences Research, 9(4): 2666-2673, 2013.
20- Designing and Implementing the Maintenance Measurement and Improvement System
(Electricity Company as Case Study), Journal of Applied Sciences Research, 9(4): 2682-2690,
2013.
21- Priorities of the agility motivations by using MCDM approach: A case Study
Journal of Applied Sciences Research, 9(4): 2691-2696, 2013.
22- Determining project completion time in stochastic networks using discrete event
Simulation method, Journal of Applied Sciences Research, 9(4): 2697-2701, 2013.
23- Effective Factor on Acceptance of Web-Based E-learning, Philippine Scientist Journal,
Issue 48: 2013: No 1.
24-STUDYING THE ORGANIZATIONAL STRATEGY THROUGH BALANCED
SCORECARD, International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 5, pp.2296-2302,
June, 2014.
25-Performance Measurement based on the Created Value Added by using the Balanced
Scorecard, Journal of Educational and Management Studies , 4 (2):436-444, 2014.

26- Examine the relationship between balanced scorecard views with each other and impact on
the overall Strategy of the organization, International Journal of Scientific Management and
Development , Vol.2 (9), 453-457 September (2014).
27-The Effect of Structure Formality on the Employees’ Growth and Maturity based on the
Model of Argris (Case Study: Financial and CreditInstitute), Advances in Environmental
Biology, 8(22) November 2014, Pages: 281-288.
28-Evaluation of Organizational Culture in Islamic Azad University Units (Case Study:
Esfahan and Chahar Mahal and Bakhtiari Province), Advances in Environmental Biology,
8(22) November 2014, Pages: 341-345.
29-Investigating the Relationship between Knowledge Sharing and Improvement inthe
Employee Performance based on the ACHIEVE Model (Isfahan Steel Companyas a Case
Study), Advances in Environmental Biology, 8(22) November 2014, Pages: 346-351.
30- A Study of the Relationship between Organizational Learning and EFQM Excellence Model
in University of Tehran, European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013,vol 2,
3(s), pp. 1987-1991.
31- The study of the the effects of customer loyalty strategies on sale improvement of Company
(Case study: Kayla’s Company), International Journal of Scientific Management and
Development Vol.5 (1), 25-35 February (2014).
32- Evaluation of the Strategy Management Implementation in Project-Oriented Service
Organizations, ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS Vol 10, no 1, 2014.
33- Production and preventive maintenance rates control in a failure-prone manufacturing
system using discrete event simulation and simulated annealing
algorithm Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol. 6, No. 1, Winter
2017.
34-Coordination policy for production and delivery scheduling in the closed loop supply chain,
Production Engineering ,Springer Berlin Heidelberg, 2018,1-11.
35- Production and preventive maintenance rates control in a failure-prone manufacturing
system using discrete event simulation and simulated annealing algorithm, Int. J.
Manufacturing Technology and Management, Vol. 32, No. 6, 2018.
: )WOS( مقاالت علمی در مجالت
1- An integrated disaster relief model based on covering tour using hybrid Benders
decomposition and variable neighborhood search: Application in the Iranian
context, Computers & Industrial Engineering (2019).doi:https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.02.040.
: )ISI(پژوهشی و بین الملی-مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی
 صنایع: چندمحصولی و مقایسه آن با مدلهای منتخب (مورد مطالعه، طراحی یك مدل شبیهسازی موجودی چندسطحی-2
0. – 72 صص،2707  ـ پاییز20 شماره، فصلنامه علمی – پژوهشی چشمانداز مدیریت صنعتی،)فوالد ایران
 ارائه یك الگوریتم جدید برای یافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با-2
-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، پارامترهای تصادفی
.)2705 : (چاپ2707 زمستان/ 30  شماره/ سال نهم
 پژوهشی مدیریت- فصلنامه علمی، تاثیر شایعات سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-7
.)2705:(چاپ2707 پاییز، 25  شماره، سال هفتم،منابع انسانی در صنعت نفت

7 - Designing a New Model for Organizational Websites Evaluation,
(International Journal of Information Science and Management,Vol. 16, No. 1, 2018, 49.علمی-
پژوهشی،اسکوپوس)
 -5شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستمهای مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای کوچك و متوسط
با استفاده از تکنیك ( AHPمطالعه موردی :صنایع غذایی استان تهران) ،مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی ،دوره ،27
شماره  ،82بهمن و اسفند ،2705صفحه.222-223
 -3طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ویکور فازی( مطالعه موردی:
شرکت شش ستاره ایران) ،فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دانشگاه امام حسین(ع) ،سال نوزدهم ،شماره  ،58زمستان
 ،2703صص .22-7
 -3ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز .نشریه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران،دوره  ،0شماره  ،7زمستان  ،2703صفحه .691-734
 -8شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش  AHPفازی (بررسی موردی :شرکت فوالد
مبارکه اصفهان)،فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری .سال چهاردهم ،شماره  ،53زمستان ،2703صفحه 02.
 -0شناسایی و اولویتبندی راهکارهای بهکارگیری لجستیك معکوس در شرکت فوالد مبارکه اصفهان با استفاده از رویکرد
ترکیبی  AHPفازی و  TOPSISفازی ،مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی ،دوره  ،22شماره  ،83بهار ،2703صفحه
.125-164
 -22پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی ،مجله علمی پژوهشی مهندسی مالی و
مدیریت اوراق بهادار ،دوره  ،0شماره  ،75تابستان ،2703صفحه .301-322
 -22تعیین اندازه دسته تولید با استفاده از مدلهای برنامه ریزی عدد صحیح  ،فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت
کیفیت .دوره  ،3شماره  ،2بهار  ،2703صفحه . 77-50
 -22مقایسه الگوریتم های فراابتکاری در ارائه مدل بهینه سبد سهام چند دورهای بر اساس معیار ارزش در معرض ریسك،
فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار شمارة  72بهار 2703سال یازدهم صفحه .222- 252
 -27بهبود کیفیت سرویسدهی در شبکه موبایل با بهکارگیری مدل سیستم استنتاج فازی ( )FISبرای نگهداری شبکه ،دو
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اطالعات ،دوره  ،7شماره 2بهار و تابستان . 2703
 -27طراحی مکانی زم انتخاب استراتژی مناسب برای غلبه بر عملکرد نامناسب تجهیزات با استفاده از رویکرد نظریه
برخاسته از دادهها،فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی .سال هشتم ،شماره 72،
،تابستان.2703صص.30-72
 -51پیش بینی کارایی و عوامل موثر بر انرژی در چارچوب یك مدل پویاییشناسی سیستم :مطالعه موردی شرکتهای
پتروشیمی بنیاد مستضعفان ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی ،جلد  ،27شماره ،50زمستان .2703

مقاالت پذیرفته شده جهت انتشار:
 -2بررسی سودمندی استراتژیهای معامالتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه
علمی-پژوهشی دانش سرمایه گذاری.
 -2بررسی خاصیت مارکوفی و حالت پایداری شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز
مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی.

 -7بررسی کیفیت زیر جواب های تحلیلی بهینه سبد سهام چند دوره ای با محدودیت هزینه معامالتی وعدم امکان فروش
استقراضی ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.
 -7ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش (مطالعه موردی :شرکت فوالد مبارکه
اصفهان)،دو ماهنامه علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی.
 -5نگرشی پویا بر بهبود صنعت بازیافت الستیك با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ،فصلنامه علمی پژوهشی علوم و
تکنولوژی محیط زیست.
 -3تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیمگیری چند معیاره فازی ،مورد مطالعه:
شهروندان شهر اصفهان ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری.
 -3بررسی کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام (مطالعه موردی  :بورس اوراق بهادار تهران)
،فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار تهران.
 -8یکپارچهسازی سیستمهای مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکتها ( )CSRبر عملکرد اقتصادی (مطالعه موردی :پتروشیمی
مارون ماهشهر) ،دو ماهنامه علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی.
 -0بررسی سود آوری استراتژی معامله زوجی بر پایه سیستم حالت-فضای خطی و فیلتر کالمن در بورس اوراق بهادار،
فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری.
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
 -2بررسی خط تولید کارخانه تولیدی و صنعتی فرش تك ستاره اصفهان.2737 ،
 -2نقش دانشگاه آزاد اسالمی در فرایند جهانی سازی ،مجموعه مقاالت همایش منطقه ای بزرگداشت ربع قرن فعالیت
دانشگاه آزاد اسالمی.2785.
 -7نقش عوامل موثر بر تبادل دانش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی ( واحدهای منطقه چهار ) . 2702
 -7بررسی وضعیت موجود و شناسائی الزامات تغییر فرهنگ سازمانی ،برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،در دانشگاه های آزاد
اسالمی منطقه چهار.2702
طرح های پژوهشی برون دانشگاهی:
 -2طراحی و پیاده سازی ماتریس  SWOTدر شهر خورزوق(در حال اجرا).
سوابق اجرایی :
 -2مدیر گروه مدیریت بازرگانی اردیبهشت ماه .2780
 -2استاد منتخب آموزشی سال  2780واحد دهاقان.
 -7ریاست باشگاه پژوهشگران جوان واحد دهاقان سال 2702.
 -7استاد منتخب پژوهشی سال  2702واحد دهاقان.
 -5مدیر گروه مدیریت و حسابداری در مقطع کارشناسی و مهندسی مالی در مقطع کارشناسی ارشد ازسال .2707
 -3عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان واحد دهاقان .2707
 -3دبیر تشکل سیاسی سبحان اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان .2707
 -8استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان .2705

 -0مدیرگروه مهندسی صنایع مقطع ارشد گرایشهای :صنایع ،سیستم وبهره وری ،سیستم های اقتصادی اجتماعی و
برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی از سال . 2705
 -22مدیر گروه مقطع دکتری مدیریت صنعتی و اقتصاد از سال .2705
 -22منتخب فعال پژوهشی واحد دهاقان در هفته پژوهش سال .2703
 -22پژوهشگر برتر واحد دهاقان در هفته پژوهش سال .2703

سوابق فرهنگی :
عضویت در سازمان بسیج اساتید استان اصفهان از سال.2787
نفر اول مسابقات قران و عترت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان سال .2702
نفر دوم مسابقات قران و عترت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان سال .2702
مقاله :نماز ،تعالی فرد و جامعه ،همایش نماز ،دهاقان .2702،
مقاله :اسمائ الحسنی در قران کریم  ،مجله قرآنی متین ،شماره سوم ،پاییز .2702
مقاله :شخصیت پیامبر اکرم از دیدگاه قران کریم،مجله قرانی متین،شماره چهارم،زمستان .2702
مقاله :نقش دعا در صحیفه سجادیه،مجله قرانی متین،شماره چهارم،زمستان .2702
نفر دوم مسابقات قران و عترت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان سال .2707
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
 -2انجمن مهندسی مالی ایران.
 -2انجمن تحقیق در عملیات ایران.
 -7عضویت در کمیسیون تحقیق و پژوهش خانه صنعت و معدن اصفهان.
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